
1 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA TERENIE GMINY MIEDŹNO ZA ROK 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedźno 2016



2 

 

Spis treści 

________________________________________________________________ 

 

1. Wstęp ...................................................................................................................................................3 

2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania .......................................................................................5 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ................................6 

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i koszty poniesione 

w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.......6 

5. Liczba mieszkańców..............................................................................................................................8 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy ...........................................................8 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz 

powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z 

mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania10 

8. Podsumowanie i wnioski ................................................................................................................... 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Wstęp 

 
Zgodnie z art.3 ust.1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do obowiązkowych zadań gminy, która 

zapewnia czystość i porządek na własnym terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. 

Gospodarka odpadami komunalnymi jest jedną z ważniejszych dziedzin szeroko pojętej ochrony środowiska. 

Mieszkając, prowadząc gospodarstwo domowe, mimo woli stajemy się wytwórcami odpadów i musimy 

ponosić odpowiedzialność za ich odpowiednie zagospodarowanie. Dlatego musi istnieć i dobrze 

funkcjonować gminny system gospodarki opadami komunalnymi aby zapewnić wszystkim mieszkańcom 

gminy, dogodne możliwości pozbywania się odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. 

Obowiązek przeprowadzania analizy stanu gospodarki odpadami wynika z art. 3 ust. 2 pkt 10 Ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t. j.)  

zgodnie z którym gminy zostały zobowiązane do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki 

komunalnej na swoim terenie.  

Niniejsze opracowania sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz 

innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 9tb w/w ustawy analiza obejmuje w szczególności: 

 możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, 

 potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

 koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych, 

 liczbę mieszkańców, 

 liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust 1, 

w mieniu którego gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust 6-12, 

 ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

 ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz 

powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. 

  Gmina Miedźno zgodnie z zapisami ustawy oraz podjętymi uchwałami Rady Gminy Miedźno objęła 

wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych nowym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Wprowadzono system segregacji odpadów. Od 1 lipca 2013 roku system gospodarowania 

odpadami komunalnymi został zmieniony w oparciu o zasady określone w znowelizowanej ustawie 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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Wykres nr 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. przedsiębiorstwa, firmy, działalności 

gospodarcze itp.) odbiór odpadów odbywa się na zasadach jak przed nowelizacją ustawy,  nie było potrzeby 

wypowiadania dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz składania deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Miedźno. 

Bezpośrednio z gospodarstw (u źródła) odbierane są odpady:  

 zmieszane,  

 tworzywa sztuczne,  

 odpady wielomateriałowe,  

 papier, tektura,  

 metal,  

 szkło  

 odpady biodegradowalne.  

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone pochodzące  z gospodarstw rolnych i domów 

jednorodzinnych są wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie 

w przydomowych kompostownikach. Mieszkańcy, którzy nie posiadają kompostownika gromadzą odpady 

zielone w workach. 

Wykres nr 2. Stopień upowszechnienia przydomowych kompostowników. 
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 Za wyposażenie zamieszkałych nieruchomości w odpowiedniej wielkości pojemniki i worki na 

odpady, odpowiedzialny jest Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na świadczenie 

usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady komunalne 

w sposób selektywny, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w preferencyjnej, obniżonej wysokości, która wynosi 6,40 zł / miesiąc / osoba. Opłata za gospodarowanie  

odpadami w przypadku właścicieli niesegregujących odpadów wynosi 15,00 zł /miesiąc /osoba. Od lipca 

2015 r. stawka ta uległa zmianie i wynosi 6,90 zł/miesiąc/osoba w przypadku segregacji oraz 13,80 

zł/miesiąc/osoba przy braku segregacji. 

2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania 

  Na terenie gminy nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady 

przekazywane były do poniższych instalacji: 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna ul. Konwaliowa 1,                   

42-262 Wrzosowa 

 Instalacja MBP-PZOM Waldemar Strach ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska 

 Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11 

 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna ul. Konwaliowa 1,                   

42-262 Wrzosowa 

 IT.O.Ś Lipie Śląskie Sp. z o.o., Cegielniana 22, Lipie Śląskie, 42-700 Lubliniec. 

  

 Odpady ulegające biodegradacji 

 Instalacja MBP-PZOM STRACH Sp. z o.o., Sp. k.  ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska 

Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej 

Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej RIPOK).  

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014, gmina Miedźno należy do 

Regionu I w której Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych  jest Częstochowskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.  

Zgodnie z Uchwałą nr IV/50/6/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 5 maja 2014 r. drugą RIPOK 

w regionie została instalacja Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach ul. Spółdzielcza 1,  

42-274 Konopiska. Adres instalacji- ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska oraz kolejną RIPOK: Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie. Adres instalacji: 

ul. Podmiejska, 42-400 Zawiercie. 
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3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016 r.) gmina ma 

obowiązek zapewnienia porządku i czystości na jej terenie. W związku z tym utworzony został Gminny 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). W GPSZOK odpady komunalne 

z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy samodzielnie 

dostarczają odpady do GPSZOK.  

Można tam zawieźć: meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, opony, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone, popiół. Dodatkowo dwa razy do roku prowadzona jest 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych w systemie wystawkowym.  

GPSZOK  przyjmuje odpady wytworzone w gospodarstwach domowych przez mieszkańców. Do GPSZOK-

u nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

GPSZOK jest czynny: 
 we wtorki w godz. 10

00
 - 18

00 

 w pierwszą sobotę w miesiącu w godz. 9
00

 - 16
00 

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i koszty poniesione w związku 

z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

 

 

Tabela nr 1. Wpłaty, koszty poniesione za gospodarowanie odpadami w 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Wyszczególnienie Kwota 

1 Wpłaty otrzymane od mieszkańców w 2015 r. (na dzień 31.12.2015 r.) 526 814,57 zł 

2 Koszty poniesione w 2015 r. 746 290,04 zł 

3 
W tym koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

odpadów komunalnych 
591 490,00 zł 

4 Deficyt finansowy z tytułu wpłacanych opłat i poniesionych kosztów w 2015 r. 
4=1-2 

-219 475,47 zł 

5 
Zadłużenie mieszkańców z tytułu nie wniesionych opłat w 2015 r. (na dzień 

31.12.2015 r.) 
62 184,46 zł 
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Wykres nr 3. Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

 

 

Wykres nr 4. Udział kosztów poniesionych w 2015 r. 

 
 

Powyższy wykres obrazuje jak duży nakład finansowy ponosi Gmina w związku z odbiorem, odzyskiem, 

recyklingiem odpadów komunalnych. 
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5. Liczba mieszkańców 

Gmina Miedźno liczy 7663 mieszkańców (stan  na 31.12.2015 r. najbardziej aktualne dane wg. Ewidencji 

Ludności). W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych 

w Urzędzie gminy, ujętych zostało 6789 mieszkańców (stan na 31.12.2015 r.) Różnica w podanej liczbie 

mieszkańców wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego 

zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na 

wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy. 

 

 

Wykres nr 5. Liczba mieszkańców Gminy Miedźno w 2016 r. 
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6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 

 W skład odpadów komunalnych wchodzą min. papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło metale, 

odpady kuchenne, popiół. Ponadto w ich strumieniu znajdują się również odpady takie jak odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady 

zielone, odpady remontowo-budowlane, jak również odpady niebezpieczne: baterie, akumulatory, 

chemikalia, świetlówki. 
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Wykres nr 6. Udział danego typu odpadu w strumieniu odpadów selektywnie odebranych u źródła [%]. 

 

Wykres nr 7. Udział danego typu odpadu w strumieniu odpadów selektywnie odebranych z GPSZOK [%]. 
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Wykres nr 8. Udział danego typu odpadu w strumieniu odpadów komunalnych [%] 

 

 

Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań półrocznych składanych przez podmioty odbierające 

odpady komunalne z terenu Gminy Miedźno. 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz 

powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

 

Tabela nr 2. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych  poddanych składowaniu, innym niż składowanie procesom 

przetwarzania. 

 

 

Masa odebranych 

odpadów o kodzie 20 03 

01 [Mg] 

Masa odpadów o kodzie 20 03 

01 poddanych składowaniu 

[Mg] 

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 

poddanych innym niż składowanie 

procesom przetwarzania [Mg] 

2015 r. 852.7 0.0 852.7 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Tabela nr 3. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych 

 

Kod odebranych odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 852.7 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11 

36.6 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 19.26 

 W związku ze zgromadzonymi danymi dostarczonymi w sprawozdaniach półrocznych przez 

podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy obliczono następujące poziomy: 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania wyniósł 3,00% przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50 %, 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych takich jak: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła został osiągnięty 

i wyniósł 19,39 %, 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych został osiągnięty i wyniósł 100%. 

8. Podsumowanie i wnioski 

 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedźno za 2015 rok 

została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji o liczbie 

mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, a przede wszystkim dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej 

efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że system gospodarki odpadami na terenie 

gminy Miedźno funkcjonował prawidłowo i przyniósł w pełni oczekiwane efekty. Mieszkańcy mieli 

możliwość pozbycie się wszelkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym bez 

ograniczeń. Sprawnie przebiegł również odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny 

czyli: popiołu, szkła, metalu, papieru i plastiku. Oprócz odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości 

można było również oddać nieodpłatnie odpady zbierane w GPSZOK-u czyli odpady wielkogabarytowe, 

sprzęt RTV i AGD, zużyte opony oraz gruz betonowy pochodzący z remontów i rozbiórek.  

 Rok 2015 pokazał, że świadomość mieszkańców odnośnie segregacji odpadów rośnie 

o czym świadczą wskaźniki ujęte w tabelach. Jak wynika z powyższej analizy na 6789 

mieszkańców uwzględnionych w deklaracjach o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 98% mieszkańców segregowało odpady, natomiast 2% ich nie segregowało.  

 Mimo tak dobrych danych nadal odbierana jest większa ilość zmieszanych odpadów 

komunalnych w stosunku do odbioru segregowanych odpadów komunalnych.  
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 Wniosek-należy w dalszym ciągu  przeprowadzić edukację ekologiczną w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności prowadzenia 

prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.  
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Agnieszka Antczak 

Podinspektor 

W Urzędzie Gminy Miedźno 


